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বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২২-২০২৩ এর 

 প্রথর্ ত্রৈর্ার্সক (জুলাই – সসপ্টেম্বর, ২০২২) অগ্রগর্ির প্রর্িপ্টবদন ছক 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেত্রত্রর 

মান 

(৭০) 

কার্ মক্রর্ কম মসম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধতি একক ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাত্রা 

১ম ত্রত্রমাসিক 

(জুলাই - 

সিরেম্বে, ২০২২)  

মন্তব্য 

[১] ক্রীড়া স্থাপনা 

সনম থাণ ও 

সমোমত/িংষ্কাে 
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[১.১] সেলা 

পর্ থারে সেসিোম 

ও উপরেলা 

পর্ থারে সেখ 

োরিল সমসন 

সেসিোম সনম থাণ 

[১.১.১] সেলা পর্ িায় 

সের্িয়ার্/ক্রীড়া স্থাপনা র্নর্ িাপ্টে 

দরপৈ প্রর্ক্রয়াকরে 

সেলা পর্ িায় সের্িয়ার্/ক্রীড়া 

স্থাপনা র্নর্ িাপ্টে ইস্যযকৃত 

NOA 

সংখ্যা (টি) 

৪ ১ প্রসতবন্ধী সখরলাোড়রেে েন্য 

সখলাে মাঠ ও প্যাসিসলেন িবন 

সনম থাণ িংক্রান্ত ইস্যযকৃত NOA 

[১.১.২] উপপ্টেলা পর্ িাপ্টয় সের্িয়ার্ 

/ক্রীড়া স্থাপনা র্নর্ িাপ্টে ের্র্ 

অর্িগ্রহে প্রর্ক্রয়াকরে 

অসিগ্রহণকৃত েসমে েখল 

বুরে সনো 
সংখ্যা/সর্র্ি 

(ক্রর্পুঞ্জীভূি) 

২২২ 

(২৫) 

-  

[১.১.৩] উপপ্টেলা পর্ িাপ্টয় সের্িয়ার্ 

/ র্বর্বি ক্রীড়া স্থাপনা র্নর্ িাে  

সনসম থত স্থাপনা হস্তান্তসেত 
সংখ্যা/সর্র্ি 

(ক্রর্পুঞ্জীভূি) 

১৫০ 

(২৫) 

-  

[১.২] োতীে, 

সবিাগীে ও 

সেলা পর্ থারে 

ক্রীড়া স্থাপনা 

িংষ্কাে 

[১.২.১] োতীে / র্বভাগীয় পর্ িায় 

সের্িয়ার্ িংস্কাে 

িংষ্কােকৃত সেসিোম 

হস্তান্তসেত সংখ্যা (টি) 

৪ -  

[১.২.2] োতীে / র্বভাগীয় পর্ িায় 

র্বর্বি ক্রীড়া স্থাপনা িংস্কাে 

সংষ্কারকৃি ক্রীড়া স্থাপনা 

হস্তান্তসেত 
সংখ্যা (টি) 

২ -  

[১.২.৩] সেলা পর্ িায় সের্িয়ার্ 

িংস্কাে 

সংষ্কারকৃি সেসিোম 

হস্তান্তসেত 
সংখ্যা (টি) 

৪ -  

[১.২.৪] সেলা পর্ িায় র্বর্বি ক্রীড়া 

স্থাপনা িংস্কাে। 

সংষ্কারকৃি ক্রীড়া স্থাপনা 

হস্তান্তসেত 
সংখ্যা (টি) 

৪ -  

[২] ক্রীড়াে স্যরর্াগ 

স্যসবিা বৃসি ও 

মারনান্নেন 

২৫ 

[২.১] 

আন্তেথাসতক 

প্রসতরর্াসগতাে 

আরোেন ও 

অংেগ্রহণ  

 

[২.১.১] আন্তেিার্িক ক্রীড়া 

প্রসতরর্াসগতাে আরোেন  

(শ্যযটিং-১, ফুটবল-৩, সক্ররকট-৫, 

অযােচাসে-১, প্যাোসলসিক-১, 

িসলবল-১, কাবাসি-১, হসক-১, 

সেসসং-১, োবা-১) 

আপ্টয়ােনকৃি আন্তেিার্িক 

প্রসতরর্াসগতা 

িংখ্যা ১৬ ০১ Women’s T-20 Asia 
Cup 2022 

[২.২.১] আন্তেথাসতক প্রসতরর্াসগতাে 

অংেগ্রহণ 

(অযার্রলটিক্স-১, শ্যযটিং-১, ফুটবল-

১০, িারোরতালন-১, সক্ররকট-৬, 

হসক-২, অযােচাসে-২, 

অংশগ্রহেকৃি আন্তেিার্িক 

প্রসতরর্াসগতা 

িংখ্যা ৩৩ ২৬ সক্ররকট ৫টি, ফুটবল ৩টি, 

জুরিা ১টি, শ্যযটিং ১টি, 

এ্যার্রলটিকি ২টি, সিপাক 

টাকরো ১টি, মাে থাল আট থ ১টি, 



প্যাোসলসিক-৩, কাবাসি-১, 

সেসসং-১, কাোরত-১, হযান্ডবল-১, 

স্যইসমং-১, সেিসলং-১, 

তােরকাোনরিা-১) 

োবা ১টি, অসলসিক ২টি, 

চুকবল ১টি, সটসনি ১টি, ব্রীে 

১টি, িসলবল ২টি, ব্যািসমন্টন 

১টি, সটসবল সটসনি ১টি, 

বাোআপ ১টি, কাোরত ১টি,  

[৩] ক্রীড়া প্রসেক্ষ্ণ 

২০ 

[২.৩] েক্ষ্ 

ক্রীড়াসবে ত্রতসে 

 

[২.৩.১] ক্রীড়া ক্লাব/প্রসতষ্ঠানরক 

আসর্ থক অনুোন 

অনুোনপ্রাপ্ত ক্রীড়া 

ক্লাব/প্রসতষ্ঠান 

িংখ্যা (টি) ৫০০ - বারেট অনুরমােন পর্ থারে 

েরেরছ। 

[২.৩.২] ক্রীড়া প্রসেক্ষ্ণ প্রসেসক্ষ্ত সখরলাোড় িংখ্যা (টি) ৫০০০ ৩৮৮৩  

[২.৩.৩] প্রসতিা অরেষণ প্রসতিাবান সখরলাোড় িংখ্যা (টি) ২০ - বারেট অনুরমােন পর্ থারে 

েরেরছ। 

[২.৩.৪] ক্রীড়া িামগ্রী সবতেণ ক্রীড়া সার্গ্রী প্রাপ্ত সেক্ষ্া 

প্রসতষ্ঠান/ক্রীড়া ক্লাব 

িংখ্যা (টি) ২০০ ২৬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২২-২০২৩ এর 

 প্রথর্ ত্রৈর্ার্সক (জুলাই – সসপ্টেম্বর, ২০২২) অগ্রগর্ির প্রর্িপ্টবদন (পর্রকল্পনা শাখা) 

 

কম থিিােন সক্ষ্ত্র সক্ষ্রত্রে 

মান 

(70) 

কার্ থক্রম কম থিিােন সূচক গণনা পিসত এ্কক কম থিিােন 

সূচরকে মান 

লক্ষ্যমাত্রা 

 2022-23 

1ম ত্রত্রমাসিক (জুলাই-

সিরেম্বে 2022) 

মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 

   [1.1.1] সেলা পর্ থারে 

সেসিোম/ক্রীড়া স্থাপনা 

সনম থারণে েেপত্র 

প্রসক্রোকেণ 

সেলা পর্ থারে 

সেসিোম/ক্রীড়া স্থাপনা 

সনম থারণ ইস্যযকৃত NOA 

িংখ্যা (টি) 3 4 ১ প্রসতবন্ধী 

সখরলাোড়রেে েন্য 

সখলাে মাঠ ও 

প্যাসিসলেন িবন 

সনম থাণ িংক্রান্ত 

ইস্যযকৃত NOA 

  [1.1] সেলা 

পর্ থারে 

সেসিোম ও 

উপরেলা সেখ 

োরিল সমসন 

সেসিোম 

সনম থাণ 

[1.1.2] উপরেলা পর্ থারে 

সেসিোম/ক্রীড়া স্থাপনা 

সনম থারণ েসম অসিগ্রহণ 

প্রসক্রোকেণ। 

অসিগ্রহণকৃত েসমে েখল 

বুরে সনো। 

িংখ্যা (টি) 5 25 0 - 

(1) ক্রীড়া স্থাপনা 

সনম থাণ ও সমোমত / 

িংস্কাে 

25  [1.1.3] উপরেলা পর্ থারে 

সেসিোম/সবসবি ক্রীড়া 

স্থাপনা সনম থাণ। 

সনসম থত স্থাপনা হস্তান্তসেত িংখ্যা (টি) 6 25 0 - 

   [1.2.1] োতীে/সবিাগীে 

পর্ থাে সেসিোম িংস্কাে। 

িংস্কােকৃত সেসিোম 

হস্তান্তসেত 

িংখ্যা (টি) 3 4 0 - 

  [1.2] োতীে, 

সবিাগীে ও 

সেলা পর্ থারে 

ক্রীড়া স্থাপনা 

িংস্কাে 

[1.2.2] 

োতীে/সবিাগীে পর্ থাে 

সবসবি ক্রীড়া স্থাপনা 

িংস্কাে  

িংস্কােকৃত সেসিোম 

হস্তান্তসেত 

িংখ্যা (টি) 3 2 0 - 

   [1.2.3] সেলা পর্ থাে 

সেসিোম িংস্কাে। 

িংস্কােকৃত সেসিোম 

হস্তান্তসেত 

িংখ্যা (টি) 3 4 0 - 

 



 

 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি ২০২২-২০২৩ এর 

 প্রথর্ ত্রৈর্ার্সক (জুলাই – সসপ্টেম্বর, ২০২২) অগ্রগর্ির প্রর্িপ্টবদন (ক্রীড়া শাখা) 

 

আন্তর্মাতিক প্রতিয াতিিায় অংশগ্রহণ 

ক্রঃ নং সে.ও-ে তাসেখ ও স্মােক প্রসতরর্াসগতাে নাম ও তাসেখ সকান সেে িংখ্যা মন্তব্য 

০১. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৪.০০৪.২১.৩৯৩;  

িাতরখ: ০৭ জুলাই ২০২২ 

১৪-২২ জুলাই ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত সেইউএ্ সেোেী সিসমনাে ও 

আইরেএ্ে কসন্টরনন্টাল সেোেী 

র্াইল্যান্ড ০১ সদস্য  

০২. 
স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৭.১৯.২৭৪;  

িাতরখ: ০১ জুন ২০২২ 

০৯-২১ জুলাই, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত “আইএসএসএফ ওয়ার্ল্মকাপ” দতেণ ক্ষকাতরয়ার ক্ষ ংগুন 

শহত্রর 

২১ (একুশ) 

সদস্য 

 

০৩. 
স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৯.১৯.২০২;  

িাতরখ: ০৫ ক্ষর্ ২০২২ 

15-24 জুলাই, ২০২২ তাসেখ “World Athletics 

Championship-OREGON 22” 

যুক্তোষ্ট্র ০3 (সতন) িেস্য  

০৪. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৩.২২.৩৬২;  

িাতরখ: ০৬ জুলাই ২০২২ 

২৪-৩১ জুলাই ২০২২ তাসেখ “৩৫তম সকংি কাপ সিপাক টাকরো 

ওোর্ল্থ চযাসিেনেীপ” 

র্াইল্যান্ড ১৮ (আঠাত্ররা) 

সদস্য 

 

০৫. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৮.১৯.৪১৫;  

িাতরখ: ২০ জুলাই ২০২২ 

২৫ জুলাই হরত ০৫ আগে ২০২২ তাসেখ ‘িাে অ-২০ চযাসিেনেীপ 

২০২২’ এ্বং 

‘এ্এ্েসি অ-২০ এ্সেোন কাপ ২০২৩’ বাংলারেে অ-২০ োতীে 

ফুটবল েল 

িােত ও বাহোইন ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) 

সদস্য 

 

০৬. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৪.০২০.১৭.৪১৬;  

িাতরখ: ২৪ জুলাই ২০২২ 

২৫ জুলাই হরত ১৪ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ২টি সতনসেরনে 

সক্ররকট ম্যাচ এ্বং ০৩টি এ্কসেরনে সক্ররকট ম্যাচ 

িােত ৩২ (বতত্রশ) সদস্য  

০৭. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৪.০২০.১৭.৩৯৫;  

িাতরখ: ১৮ জুলাই ২০২২ 

২৬ জুলাই হরত ১১ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ৩টি টি টুরেসন্ট ২০ 

আন্তেথাসতক সক্ররকট ম্যাচ  এ্বং ০৩টি এ্কসেরনে  আন্তেথাসতক 

সক্ররকট  ম্যাচ 

সেম্বাবুে ৩৩ (ক্ষিতত্রশ) সদস্য  

০৮. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৬.১৯.৪১২;  

িাতরখ: ১৮ জুলাই ২০২২ 

২৬-৩১ জুলাই ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ১৯তম ওোর্ল্থ সপঞ্চাক সিলাত 

চযাসিেনেীপ ২০২২ প্রসতরর্াসগতা 

মালাকা মালরেসেো ০৫ (পাঁ ) সদস্য  

০৯. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০৪.২২.৩৯৬;  

িাতরখ: ২৪ জুলাই ২০২২ 

২৭ জুলাই হরত ১০ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ৪৪তম সেরে োবা 

অসলসিোি ও সেরে কংরগ্ররি 

িােরতে তাসমলনাড়ু 

োরেযে সেন্নাইরেে 

মহাবাসলপুে 

১৮ (আঠাত্ররা) 

সদস্য 

 



১০. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.৯৯.০০৪.২২.৩৩৭;  

িাতরখ: ২৬ জুন ২০২২ 

২৮ জুলাই হত্রি ০৮ আগে, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত ২২ির্ 

কর্নওত্রয়লথ ক্ষগর্স 

যুক্তরাত্রযের বাতর্ মংশহত্রর ৫৫ (পঞ্চান্ন) সদস্য  

১১. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০১.২১.৩৯৫;  

িাতরখ: ১৩ জুলাই ২০২২ 

৩০ জুলাই হত্রি ২২ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ০২টি চােসেরনে 

সক্ররকট ম্যাচ এ্বং ০৩টিএ্কসেরনে সক্ররকট ম্যাচ (ওসিএ্ম) 

ওরেষ্ট ইসন্ডে ২৮ (আঠাশ) সদস্য  

১২. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৯.১৯.৩৬১;  

িাতরখ: ০৭ জুলাই ২০২২ 

০১-০৬ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত “World Athletics 

Championship - Call 2” 

কলসম্বো ০২ (দুই) সদস্য  

১৩. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০৭.২২.৪৫৫;  

িাতরখ: ০৩ আগস্ট ২০২২ 

০5-০8 আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ৯ম এ্সেো প্যাসিসেক চুকবল 

চযাসিেনেীপ- 

মালরেসেোে  ১৬ (ত্র াত্রলা) সদস্য  

১৪. স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০১০.১৯.৪৬০;  

িাতরখ: ০৮ আগস্ট ২০২২ 

০৮-১৩ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ‘২০২২ সিসিি কাপ 

এ্সেো/ওোসনো সোন গ্রুপ/২’ সটসনি প্রতিত্রর্াতগিা 

শ্রীলংকাে  ০৫ (পাঁচ) সদস্য  

 

ক্রঃ নং তয.ও-র িাতরখ ও স্মারক প্রতিত্রর্াতগিার নার্ ও িাতরখ ক্ষকান ক্ষদশ সংখ্যা র্ন্তব্য 

১৫. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০০২.২২.৩৬৩;  

িাতরখ: ০৬ জুলাই ২০২২ 

০৯-১৮ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ৫ম ইিলাসমক িসলিাসেটি সগমি তুসকথরেে (তুেস্ক) কসনো 

েহরে 

৯২ (সবোনব্বই) 

িেস্য 

 

১৬. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০১৩.১৯.৩৫২;  

িাতরখ: ৩০ জুন ২০২২ 

১৯ আগে হরত ০৩ সিরেম্বে, ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ১৬ির্ ওয়ার্ল্ম 

তিয তসতরয  োতম্পয়নশীপ-২০২২ 

সপাল্যারন্ডে সোকরলারত  ৮ (আট) সদস্য  

১৭. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০১৬.১৯.৪০৫;  

িাতরখ: ১৭ জুলাই ২০২২ 

২২-২৯ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ২১তম এ্সেোন সমনি অনুর্ধ্থ-২০ 

িসলবল চযাসিেনসেপ ২০২২ 

বাহোইন ২৮ (আটাে) িেস্য  

১৮. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০১৪.১৯.৪৯৫;  

িাতরখ: ২১ আগস্ট ২০২২ 

২৩-২৮ আগে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ‘ইসন্ডো জুসনেে (অনুর্ধ্থ-১৯) 

ইন্টােন্যােনাল সিসেে-২০২২ এ্বং আগামী ৩০ আগে সর্রক ০৪ 

ক্ষসত্রেম্বর, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত ‘ইউত্রনক্স সানরাইয ইতিয়া জুতনয়র 

(অনুর্ধ্থ-১৯) ইন্টােন্যােনাল গ্যান্ড সপ্রক্স ব্যািসমন্টন চযাসিেনেীপ 

২০২২” 

িােরতে হােদ্রাবারে ও 

ভারত্রির র্হারাত্রে 

০৫ (পাঁচ) িেস্য  

১৯. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০০১.২১.৪৮৬;  

িাতরখ: ২১ আগস্ট ২০২২ 

২৩ আগে সর্রক ১১ ক্ষসত্রেম্বর, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত এ্সেোন সক্ররকট 

কাউসসল কর্তথক আরোসেত Men’s Asia Cup 2022 

িংযুক্ত আেব আসমোত ৩৮ (আটসত্রে) িেস্য  

২০. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.৩৩,০১২,২০.৫২১;  

িাতরখ: ৩০ আগস্ট ২০২২ 

০১-০৬ সিরেম্বে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ‘২৬তম এ্সেোন জুসনেে ও 

কযারিট চযাসিেনেীপ’ 

লাওরিে োেিানী 

সিরেনসতরেন 

০৬(ছে) িেস্য  

২১. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৪.০০৮.২২.৪৭৮;  

িাতরখ: ১৬ আগস্ট ২০২২ 

০৫-১১ ক্ষসত্রেম্বর, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত 6
th

 World WGKF 

Championship-2022 

ইটাতল ০৪ ( ার) সদস্য  

২২. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০০৮.১৯.৫১৮;  

িাতরখ: ৩০ আগস্ট ২০২২ 

০৫-১৫ সিরেম্বে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ‘িাে অ-১৭ চযাসিেনেীপ 

২০২২’ 

শ্রীলংকা ৩৮ (আটসত্রে) িেস্য  

২৩. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০০৮.১৯.৫১৬;  

িাতরখ: ৩০ আগস্ট ২০২২ 

০৬-১৯ সিরেম্বে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ‘িাে ওরমস চযাসিেনেীপ 

২০২২’ বাংলারেে মসহলা োতীে ফুটবল েল 

সনপাল ৪০(চসিে) িেস্য  

২৪. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৪.০০৫.২২.৩৩৮;  

িাতরখ: ২৬ জুন ২০২২ 

০৭-১১ সিরেম্বে, ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত ১০র্ কর্নওত্রয়লথ কারাত্রি 

প্রতিত্রর্াতগিা ২০২২ 

বাসম থহাম, ইংল্যান্ড ২৪ ( তিশ) সদস্য  



২৫. 
স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০১৬.১৯.৫৪০;  

িাতরখ: ০৬ ক্ষসত্রেম্বর ২০২২ 

০৮-২৬ সিরেম্বে ২০২২ তাসেখ পর্ থন্ত িংযুক্ত আেব আসমোরত 

অনুসষ্ঠত ‘ICC Women’ T20 Cricket World Cup 

Qualifier 2022’ 

িংযুক্ত আেব আসমোত 25 

(পঁসচে) িেস্য 

 

২৬. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৮.০০১.২১.৫১৩;  

িাতরখ: ২৮ আগস্ট ২০২২ 

১০-২০ ক্ষসত্রেম্বর, ২০২২ িাতরখ আন্তযমাতিক ভতলবল প্রতিত্রর্াতগিা 

২০২২ এবং ২২ ক্ষসত্রেম্বর -১৫ অত্রটাবর ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত উচ্চির 

প্রতশেণ  

সংযুক্ত আরব আতর্রাি ও 

ইরান 

৩১ (একতত্রশ) সদস্য  

 

আন্তর্মাতিক প্রতিয াতিিার আযয়ার্ন 

 

ক্রঃ নং তয.ও-র িাতরখ ও স্মারক প্রতিত্রর্াতগিার নার্ ও িাতরখ আত্রয়াতযি ক্ষদশসমূহ সংখ্যা র্ন্তব্য 

০১. 
স্মারক নং ৩৪.০৩.০০০০.০৭১.১৪.০০৯.২২.৫২০;  

িাতরখ: ২৯ আগস্ট ২০২২ 

২৭ সিরেম্বে হরত ১৩ অরটাবে, ২০২২ িাতরখ পর্ মন্ত 

Women’s T20 Asia Cup 2022 প্রতিত্রর্াতগিার 

বাংলাত্রদশ, পাতকস্থান, ভারি, শ্রীলংকা, 

থাইল্যাি, সংযুক্ত আরব আতর্রাি এবং 

র্ালত্রয়তশয়া 

১টি  

ক্রীড়া িামগ্রী সবতেণ 

 

ক্রতর্ক নং িাতরখ সংস্থা/প্রতিষ্ঠাত্রনর নার্ ও ঠিকানা ক্ষর্াবাইল নম্বর 

০১. ০৪/০৭/২০২২ যালাল স্মৃতি ক্লাব, আত্রলকান্দা, বতরশাল ০১৮১৯৯১৬৯৮৯ 

০২. ” এস.ক্ষক.তি.তস হাই স্কুল, বাউফল, পটুয়াখালী ০১৮১৯৯১৬৯৮৯ 

০৩. ০৫/০৭/২০২২ ক্ষফরত্রদৌস আলর্ স্মৃতি সংসদ, তসরাযদীখান, মুতিগঞ্জ ০১৭৩৯৫৯৯১৭৪ 

০৪. ০৬/০৭/২০২২ ৬২নং ব্যাংত্রকর হাট সরকারী প্রাথতর্ক তবদ্যালয়, ক্ষভালা ০১৭১২২২৩৫৪৩ 

০৫. ০৬/০৭/২০২২ আদশ ম পল্লী উন্নয়ন যুব সতর্তি, শ্রীনগর, মুতিগঞ্জ ০১৭১৬১১০৬৫৭ 

০৬. ০৭/০৭/২০২২ ক্ষেিস একাদশ ক্লাব, ভািাতরয়া, তপত্ররাযপুর ০১৭১৬১১০৬৫৭ 

০৭. ” বাতযিা র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়, তর্যমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ০১৭২০৩৯৮৪ 

০৮. ” চ িা র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়, তর্যমাগঞ্জ, পটুয়াখালী ০১৭২০৩৯৮৪০০ 

০১৭৮৩১৮২৭৫২ 

০৯. ১৮/০৭/২০২২ ধার্রাই মুকুল ফুয ক্লাব, ঢাকা/ ৬৭৫৮ ০১৭৬৮৯৬০৪০০ 



১০. ২৪/০৭/২০২২ ক্ষসাহরাব স্মৃতি সংঘ, ক্ষ ৌতকরপাড়, নাত্রটার ০১৭১২১২৮৯৮৩ 

১১. ২৫/০৭/২০২২ ক্ষভাত্ররর ক্ষপাটিং ক্লাব, তিিাস, কুতর্ল্লা ০১৬২৬৩৩৩৫২০ 

১২. ২৮/০৭/২০২২ ভাত্রটর  র ক্ষদ, এ, র্ান্নান পাইলট হাই স্কুল, গযাতরয়া, মুতিগঞ্জ ০১৬২৬৩৩৩৫২০ 

১৩. ” হাযী ক্ষকরার্ি আলী উচ্চ তবদ্যালয়, গযাতরয়া, মুতিগঞ্জ ০১৯১৮০১৬১০৬ 

১৪. ১৬/০৮/২০২২ ধার্রাইল সরকাতর  াকুতরযীতব সর্বায় সতর্তি তলিঃ, ঢাকা ০১৭১২২২৩৫৪৩ 

১৫. ১৭/০৮/২০২২ ক্ষশরপুর ইনতস্টটিউট অব সাইি এি ক্ষটকত্রনালতয, ক্ষশরপুর ০১৭১১২৫২৩৯২ 

১৬. ” র্াতলতিকান্দা উচ্চ তবদ্যালয়, ক্ষশরপুর ০১৭৩০৩৩৫১০০ 

১৭. ২২/০৮/২০২২ নাত্রটার যুব কল্যাণ উন্নয়ন সংঘ, নাত্রটার সদর, নাত্রটার ০১৭৫১৫২৮০৭২ 

১৮. ২৪/০৮/২০২২ ক্ষশখ নূরুল ইসলার্-ক্ষহাসত্রনয়ারা (পুষ্প) ইসলার্ী ফাউত্রিশন, খুলনা ০১৯৩২৩৮৪৩৩৭ 

১৯. ” ক্ষশখ রাত্রসল স্মৃতি সংস্থা, টুতিপাড়া, ক্ষগাপালগঞ্জ ০১৭২১৭৮৪৪০৯ 

২০. ২৯/০৮/২০২২ হাযী আব্দুল বারী র্াস্টার কত্রলয, তকত্রশারগঞ্জ ০১৭১২৯৪৬৩৯৫ 

২১. ৩১/০৮/২০২২ ছনত্রখাল ইসলাতর্য়া আতলর্ র্াদ্রাসা, ক্ষনায়খালী ০১৭১২০৭১৪৯৩ 

২২. ” নত্ররাত্তর্পুর উচ্চ তবদ্যালয়, ক্ষনায়াখালী ০১৭১২০৭১৪৯৩ 

২৩. ০৫/০৯/২০২২ িা’তর্রুল তর্ল্লাি কাতর্ল র্াদ্রাসা, ভাত্রলাকা, র্য়র্নতসংহ /৬৭৭১ ০১৯১৩০৪০১৪২ 

২৪. ০৮/০৯/২০২২ র্ধ্য ধরান্দী র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়, পটুয়াখালী ০১৭১৮৪৮০৭৪৩ 

২৫. ” র্ধ্য  রমর্শাদী যনিা র্াধ্যতর্ক তবদ্যালয়, পটুয়াখালী ০১৭২১৮১১৩৫৭ 

২৬. ” ইসলাপুর বায়তুচ্ছুন্নাি দাতখল র্াদ্রাসা, পটুয়াখালী /৬৭৭৪ ০১৭২৮৩৬৮৯৩৭ 

 

ক্রীড়া প্রতশক্ষণ ও প্রতশক্ষনার্থীযদর সংখ্যা 

 

জুলাই 

ক্রঃনং কর্ িসূর্ি প্রর্শক্ষপ্টের সর্য়াদ আপ্টয়ােনকারী সংস্থার নার্ সর্াট 

অংশগ্রহেকারীপ্টদর 

সংখ্যা (পুরুষ ও 

র্র্হলা) 

০১. র্নয়র্র্ি র্ক্রপ্টকট প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ র্ক্রপ্টকট সবাি ি ৩০ েন 

০২. সনেসমত ফুটবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে ফুটবল সেিারেেন ৩০েন 

০৩. সনেসমত জুরিা প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৮০ েন 



০৪.  সনেসমত আেচযােী প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে আেচযােী সেিারেেন ৩২ েন 

০৫. র্নয়র্র্ি উশু প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ উশু সেিাপ্টরশন 10০ েন 

০৬. সনেসমত তােরকাোনরিা প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে তােরকাোনরিা 

সেিারেেন 

30০ েন 

০৭. সনেসমত বািাআপ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে বািাআপ এ্রিাসিরেেন ৩০েন 

০৮. সনেসমত িারোরতালন প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে িারোরতালন সেিারেেন 6০ েন 

০৯. সনেসমত হযান্ডবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে হযান্ডবল সেিারেেন ৫০ েন 

১০. সনেসমত কাোরত প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে কাোরত সেিারেেন ৩০ েন 

১১. সনেসমত মাে থাল আট থ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে মাে থাল আট থ সেিারেেন ৩০ েন 

১২. সনেসমত সেসসং প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সেসসং এ্রিাসিরেেন ৩০ েন 

১৩. সনেসমত সেমন্যাসেকি প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে সেমন্যাসেকি 

সেিারেেন 

৮০ েন 

১৪. সনেসমত আন্তেথাসতক তােরকােনরো প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে আন্তেথাসতক 

তােরকােনরো এ্রিাসিরেেন 

৩০ েন 

১5. সনেসমত জুসনেে সটসবল সটসনি প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সটসবল সটসনি সেিারেেন ২৪ েন  

16. 19তম এ্সেোন সগমি পুরুষ ও নােী কাবাসি সখরলাোড়রেে আবাসিক প্রসেক্ষ্ণ কযাি মািব্যাপী বাংলারেে কাবাসি সেিারেেন ৬৬ েন 

17. ইিলাসম িসলিাসেটি সগমি উপলরক্ষ্ ১১টি ইরিরন্ট (এ্যার্রলটিক্স, আেচযােী, সেসসং, কাোরত, িাঁতাে, 

িারোরতালন, সটসবল সটসনি, সেিসলং, সেমন্যাসেকি, হযান্ডবল, শ্যযটিং)  প্রসেক্ষ্ণ 

০১ মাচ থ, ২০২২ তাসেখ হরত প্রসতরর্াসগতা 

পর্ থন্ত  

বাংলারেে অসলসিক এ্রিাসিরেেন  

 

9২ েন 

18. বাহোইরন অনুরষ্ঠে অনুর্ধ্থ-২০ এ্সিসি চযাসিেনেীপ-২০২২, িংযুক্ত আেব আসমোরত অনুরষ্ঠে এ্সেো 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতা এ্বং বাংলারেরে বঙ্গবন্ধু ২৩ এ্সেোন সিন্ট্রালরোন সমনস্ 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতাে অংেগ্রহরণে েন্য িসলবল প্রসেক্ষ্ণ 

 

 

২২ সম হরত ৩১ অরটাবে, ২০২২ তাসেখ 

 

 

বাংলারেে িসলবল সেিারেেন 

 

 

৩০ েন 

19. োতীে িসলবল অনুর্ধ্থ-২০ (পুরুষ) েরলে প্রসেক্ষ্ণ ০৮ জুন - আগে ২০২২ বাংলারেে িসলবল সেিারেেন ৩১ েন 

২0. বাছাইিহ োতীে িসলবল অনুর্ধ্থ-২৩ (পুরুষ) েরলে প্রসেক্ষ্ণ ০৮ জুন - আগে ২০২২ বাংলারেে িসলবল সেিারেেন ৩০ েন 

21. অসলসিক িসলিাসেটি আেচযােী সকারচি সকাচ থ সলরিল-১ ০২-০৩ জুলাই ২০২২ বাংলারেে অসলসিক এ্রিাসিরেেন ২৩ েন 

২২. অসলসিক িসলিাসেটি আেচযােী সকারচি সকাচ থ সলরিল-৩ ১২-১৮ জুলাই ২০২২ বাংলারেে অসলসিক এ্রিাসিরেেন ১৬ েন 

২৩. কাোরত প্রসেক্ষ্ণ ২৫ জুলাই হরত ০৮ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে মসহলা ক্রীড়া িংস্থা ২৫ েন 

আগে 

ক্রঃনং কর্ িসূর্ি প্রর্শক্ষপ্টের সর্য়াদ আপ্টয়ােনকারী সংস্থার নার্ সর্াট 

অংশগ্রহেকারীপ্টদর 

সংখ্যা (পুরুষ ও 

র্র্হলা) 

০১. র্নয়র্র্ি র্ক্রপ্টকট প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ র্ক্রপ্টকট সবাি ি ৩০ েন 

০২. সনেসমত ফুটবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে ফুটবল সেিারেেন ৩০েন 

০৩. সনেসমত জুরিা প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৮০ েন 

০৪.  সনেসমত আেচযােী প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে আেচযােী সেিারেেন ৩২ েন 



০৫. র্নয়র্র্ি উশু প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ উশু সেিাপ্টরশন 10০ েন 

০৬. সনেসমত তােরকাোনরিা প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে তােরকাোনরিা 

সেিারেেন 

30০ েন 

০৭. সনেসমত বািাআপ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে বািাআপ এ্রিাসিরেেন ৩০েন 

০৮. সনেসমত িারোরতালন প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে িারোরতালন সেিারেেন 6০ েন 

০৯. সনেসমত হযান্ডবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে হযান্ডবল সেিারেেন ৫০ েন 

১০. সনেসমত কাোরত প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে কাোরত সেিারেেন ৩০ েন 

১১. সনেসমত মাে থাল আট থ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে মাে থাল আট থ সেিারেেন ৩০ েন 

১২. সনেসমত সেসসং প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সেসসং এ্রিাসিরেেন ৩০ েন 

১৩. সনেসমত সেমন্যাসেকি প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে সেমন্যাসেকি 

সেিারেেন 

৮০ েন 

১৪. সনেসমত আন্তেথাসতক তােরকােনরো প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে আন্তেথাসতক 

তােরকােনরো এ্রিাসিরেেন 

৩০ েন 

১5. সনেসমত জুসনেে সটসবল সটসনি প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সটসবল সটসনি সেিারেেন ২৪ েন  

16. 19তম এ্সেোন সগমি পুরুষ ও নােী কাবাসি সখরলাোড়রেে আবাসিক প্রসেক্ষ্ণ কযাি মািব্যাপী বাংলারেে কাবাসি সেিারেেন ৬৬ েন 

17. বাহোইরন অনুরষ্ঠে অনুর্ধ্থ-২০ এ্সিসি চযাসিেনেীপ-২০২২, িংযুক্ত আেব আসমোরত অনুরষ্ঠে এ্সেো 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতা এ্বং বাংলারেরে বঙ্গবন্ধু ২৩ এ্সেোন সিন্ট্রালরোন সমনস্ 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতাে অংেগ্রহরণে েন্য িসলবল প্রসেক্ষ্ণ 

 

 

২২ সম হরত ৩১ অরটাবে, ২০২২ তাসেখ 

 

 

বাংলারেে িসলবল সেিারেেন 

 

 

৩০ েন 

18. োতীে িসলবল অনুর্ধ্থ-২০ (পুরুষ) েরলে প্রসেক্ষ্ণ ০৮ জুন - আগে ২০২২ বাংলারেে িসলবল সেিারেেন ৩১ েন 

19. বাছাইিহ োতীে িসলবল অনুর্ধ্থ-২৩ (পুরুষ) েরলে প্রসেক্ষ্ণ ০৮ জুন - আগে ২০২২ বাংলারেে িসলবল সেিারেেন ৩০ েন 

২0. কাোরত প্রসেক্ষ্ণ ২৫ জুলাই হরত ০৮ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে মসহলা ক্রীড়া িংস্থা ২৫ েন 

21. র্তণমূল পর্ থারে হযান্ডবল প্রসেক্ষ্ণ ০৩-৩০ আগে ২০২২ বাংলারেে হযান্ডবল সেিারেেন ৬৫ েন 

২২. জুরিা উন্নেন ও নতুন  জুরিা সখরলাোড় ত্রতেীে লরক্ষ্ সেলা পর্ থারে জুরিা প্রসেক্ষ্ণ (র্রোে) ২৭ আগে হরত ১০ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৬ েন 

সিরেম্বে 

০১. র্নয়র্র্ি র্ক্রপ্টকট প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ র্ক্রপ্টকট সবাি ি ৩০ েন 

০২. সনেসমত ফুটবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে ফুটবল সেিারেেন ৩০েন 

০৩. সনেসমত জুরিা প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৮০ েন 

০৪.  সনেসমত আেচযােী প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে আেচযােী সেিারেেন ৩২ েন 

০৫. র্নয়র্র্ি উশু প্রর্শক্ষে র্াসব্যাপী বাংলাপ্টদশ উশু সেিাপ্টরশন 10০ েন 

০৬. সনেসমত তােরকাোনরিা প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে তােরকাোনরিা 

সেিারেেন 

30০ েন 

০৭. সনেসমত বািাআপ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে বািাআপ এ্রিাসিরেেন ৩০েন 

০৮. সনেসমত িারোরতালন প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে িারোরতালন সেিারেেন 6০ েন 

০৯. সনেসমত হযান্ডবল প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে হযান্ডবল সেিারেেন ৫০ েন 

১০. সনেসমত কাোরত প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে কাোরত সেিারেেন ৩০ েন 

১১. সনেসমত মাে থাল আট থ প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে মাে থাল আট থ সেিারেেন ৩০ েন 



১২. সনেসমত সেসসং প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সেসসং এ্রিাসিরেেন ৩০ েন 

১৩. সনেসমত সেমন্যাসেকি প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে সেমন্যাসেকি 

সেিারেেন 

৮০ েন 

১৪. সনেসমত আন্তেথাসতক তােরকােনরো প্রসেক্ষ্ণ র্াসব্যাপী বাংলারেে আন্তেথাসতক 

তােরকােনরো এ্রিাসিরেেন 

৩০ েন 

১5. সনেসমত জুসনেে সটসবল সটসনি প্রসেক্ষ্ণ মািব্যাপী বাংলারেে সটসবল সটসনি সেিারেেন ২৪ েন  

16. 19তম এ্সেোন সগমি পুরুষ ও নােী কাবাসি সখরলাোড়রেে আবাসিক প্রসেক্ষ্ণ কযাি মািব্যাপী বাংলারেে কাবাসি সেিারেেন ৬৬ েন 

17. বাহোইরন অনুরষ্ঠে অনুর্ধ্থ-২০ এ্সিসি চযাসিেনেীপ-২০২২, িংযুক্ত আেব আসমোরত অনুরষ্ঠে এ্সেো 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতা এ্বং বাংলারেরে বঙ্গবন্ধু ২৩ এ্সেোন সিন্ট্রালরোন সমনস্ 

আন্তেথাসতক িসলবল প্রসতরর্াসগতাে অংেগ্রহরণে েন্য িসলবল প্রসেক্ষ্ণ 

 

 

২২ সম হরত ৩১ অরটাবে, ২০২২ তাসেখ 

 

 

বাংলারেে িসলবল সেিারেেন 

 

 

৩০ েন 

১৮. কাোরত প্রসেক্ষ্ণ ২৫ জুলাই হরত ০৮ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে মসহলা ক্রীড়া িংস্থা ২৫ েন 

১৯. জুরিা উন্নেন ও নতুন  জুরিা সখরলাোড় ত্রতেীে লরক্ষ্ সেলা পর্ থারে জুরিা প্রসেক্ষ্ণ (র্রোে) ২৭ আগে হরত ১০ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৬ েন 

২০. র্তণমূল পর্ থারে আবাসিক োবা প্রসেক্ষ্ণ কযাি ০১-৩০ সিরেম্বে ২০২২ বাংলারেে োবা সেিারেেন ১৬ েন 

21. জুরিা উন্নেন ও নতুন  জুরিা সখরলাোড় ত্রতেীে লরক্ষ্ সেলা পর্ থারে জুরিা প্রসেক্ষ্ণ (নাোেনগঞ্জ, 

সনাোখালী, বসেোল) 

০২ সিরেম্বে হরত ০৮ অরটাবে ২০২২ বাংলারেে জুরিা সেিারেেন ১৬ েন  

২২. বাংলারেে সক্ররকট সবাি থ ২৪তম  োতীে র্ক্রপ্টকট লীগ ২০২২-২৩ উপলপ্টক্ষ প্রর্শক্ষে ০৪-২০ সিরেম্বে                                                                                          

২০২২ 

বাংলাপ্টদশ র্ক্রপ্টকট সবাি ি ৩০ েন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


